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Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori
Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma, Hyvinvointiohjelma
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen tehostaminen
Asiakas saa tiedon varhaiskasvatuspaikasta vähintään kaksi viikkoa ennen kuin
varhaiskasvatus alkaa tai kiireellisissä tapauksissa paikka järjestetään viikon sisällä hakemuksen saapumisesta
Asiakas saa tiedon varhaiskasvatuspaikasta vähintään kaksi viikkoa ennen kuin
varhaiskasvatus alkaa tai kiireellisissä tapauksissa paikka järjestetään viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Tavoitetaso: Toteutunut 100 %
Esa Kohtamäki
Kahden ensimmäisen kuukauden aikana toteutumaprosentti oli 95. Koronan aiheuttaman poikkeusolojen aikana tavoite on toteutunut 100 %.

Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori
Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma, Hyvinvointiohjelma
Digitaalisempi kirjasto 2020
Panostetaan digitaalisen kirjastoaineiston lisäämiseen ja monipuolistamiseen
sekä sen hyödyntämisen edistämiseen
Digitaalisen aineiston lainausmäärät. Tavoitetaso: Digitaalisen aineiston lainaukset nousevat 5 % (vuonna 2019 määrä on 30 000)
Esa Kohtamäki
Vuoden 2020 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen aikana tavoitteet on
saavutettu koronaviruksen vuoksi nopeasti. Valtio sulki kirjastot maaliskuun
puolivälissä, jolloin kirjasto panosti suuren osan voimavarojaan digitaalisiin aineistoihin sekä niiden mainontaan. Tämä tapahtui koko Suomessa, jolloin aineistojen näkyvyyteen saatiin volyymiä. Digitaaliset aineistot ovat Satakirjastojen yhteiset ja kattavat koko Satakunnan.
Ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen aikana e-kirjojen ja e-äänikirjojen (Ellibs) lainamäärä on kasvanut 34%. Kokonaislainat e-kirjoissa oli 2019 ajalla
tammi-kesäkuu 16220 ja 2020 21768. Kokoelma muuttuu jatkuvasti lisenssien
kestosta johtuen. Tällä hetkellä niteitä on 2151. E-musiikin (Naxos) kuuntelu on
kasvanut 200%. Vuoden 2019 ensimmäisen ja toisen kvartaalin lainat olivat
907 ja 2020 taas 2791. E-lehtien lainat ovat myös nousussa ja meillä on neljä
palvelua käytössä: ePress, eMagz, etäkäyttöinen eMagz (vuodesta 2020) ja
PressReader. ePressin, eMagzin ja etäkäyttöisen eMagzin lainat ovat nousseet
70%. Lainat vuonna 2019 olivat 33536 ja 2020 kahden ensimmäisen kvartaalin
aikana 57172. Porin osuus yllä mainituista lainaluvuista on 41%. PressReaderin lainat ovat Porin osalta supistuneet 37% lainojen ollessa 2019 1018 ja
2020 639. PressReaderiä voi käyttää vain kirjastossa, joten on selvää, että luvut laskivat sulkuajan vuoksi. Striimattavia elokuvia on voinut lainat Satakirjastoissa lokakuusta 2019 alkaen. Niiden lainaus on kehittynyt hitaammin kuin
vanhempien palvelujen, mutta suoraa vertailua ei voida vielä tehdä vuoden takaiseen tilanteeseen.
Ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen tulokset ovat lupaavia ja aineistojen
näkyvyyttä on lisännyt nykyinen tilanne sekä se, että ihmiset eivät päässeet
käyttämään kirjaston vaihtoehtoisia palveluja. Vaikka tilanne ei ole ihanteellinen, niin koronavirus on ollut tämän strategian kannalta hyvä mahdollisuus saavuttaa tavoitteet nopeasti ja tutustuttaa ihmiset näin pakon edessä e-palveluihin
oli kyse kirjastosta tai mistä tahansa kaupungin palvelusta.

Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori
Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma, Hyvinvointiohjelma
Erityisryhmille lisää liikuntaa
Lisätään erityisryhmien (erityistä tukea liikkumiseen tarvitsevien eläkeläisten ryhmät ja vammaiset) liikuntaryhmiä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
Erityisryhmien liikuntaryhmien ja liikuntasuoritusten määrä.
Tavoitetaso 1: Perustettujen ryhmien määrän lisääminen viidellä (v. 2019 13 ryhmää)
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Tavoitetaso 2: Liikuntasuoritusten määrän kasvu 10 % (vuonna 2019 määrä on
3500)
Esa Kohtamäki
Toinen vuosineljännes kului koronarajoitusten merkeissä, mikä tarkoitti sitä,
että liikuntapaikat olivat suljettuina ja ohjattuja liikuntaryhmiä ei järjestetty kevään aikana.
Maaliskuussa käynnistettyä ikäihmisten aktivoimiseen keskittyvää ”Innostetaan
Ikiliikkujaksi”-hanketta on edistetty, valmistautuen siihen, että koronatilanne
mahdollistaa riskiryhmään kuuluvien ikäihmisten turvallisen osallistumisen
hankkeen toimintoihin. Innostetaan Ikiliikkujaksi -hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat 75-vuotiaat ja vanhemmat, itsenäisesti asuvat ikäihmiset. Hankkeen
puitteissa on tiivistetty perusturvan kanssa tehtävää yhteistyötä pohtien viriketoiminnan ohjaajien roolia kohderyhmän aktivoimisessa ja varustettu kotihoidon
tiimit kotona tehtävään harjoitteluun soveltuvin välinein ja kuvallisin ohjein.
Osana hanketta on kevään aikana hankittu itsenäisen harjoittelun sekä etänä
toteutettavan liikuntaneuvonnan mahdollistavia tabletteja, jotka otetaan ikäihmisten käyttöön heti syyskaudella.
Toisen vuosineljänneksen aikana liikuntapalveluiden ohjattu toiminta toteutettiin
etänä, lähinnä verkkoa ja sosiaalista mediaa hyödyntäen. Uutena toimintona
käynnistettiin kerrostalojen edustalta ohjatut parvekejumpat, jotka keräsivät
kiinnostuneita osallistujia ensimmäisestä kerrasta lähtien. Parvekejumpan kohteeksi valittiin ensisijaisesti kerrostaloja, joissa tiedettiin asuvan ikäihmisiä, jotka
olivat pandemiasta johtuen tiiviisti kotioloissa. Parvekejumppia järjestettiin ajalla
23.4.-30.6.2020 kuudessa eri kohteessa yhteensä 21 kertaa ja niihin osallistui
yhteensä 289 jumppaajaa. Toiminta on vakiintunut kahdessa kohteessa säännölliseksi viikoittain tapahtuvaksi harjoitteluksi.
Maauimala avattiin 15.6.2020 ja siellä järjestettiin vesiliikuntaa supistetun ohjelman mukaan 22.6.2020 alkaen. Vesiliikuntaryhmät ovat avoimia kaikille, mutta
niihin osallistuu myös erityisryhmien edustajia, lähinnä ikäihmisiä, jotka kykenevät toimimaan itsenäisesti. Vesiliikuntaryhmien kokonaisosallistujamäärä oli
323 ajalla 22.-30.6.2020.
Erityisryhmille suunnattujen liikuntasuoritusten määrä toisen vuosineljänneksen
aikana (suluissa kokonaislukema ajalta 1.1.-30.6.2020):
- eläkeläisryhmät 289 (863)
- vammaisryhmät 0 (472)
- eläkeläisten tapahtumat 0 (14)
- vammaisryhmien tapahtumat 0 (75)
Osallistumiskerrat yhteensä 1424 (vuositavoite 3850, 10% kasvu 2019 lukuun).
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Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori
Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma, Hyvinvointiohjelma
Robotiikkaa perusopetukseen
Tavoitteena on tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet robotiikka-asioihin liittyen eri
alueiden oppilaille. Robotiikan avulla pystytään toteuttamaan opetussuunnitelman vaatimuksia. Toimenpiteinä lisätään opetuskäytössä olevien robottien määrää, laaditaan suunnitelma robotiikkaopetuksen tueksi ja koulutetaan henkilökuntaa robotiikka-asioihin liittyen
Robottien ja robotiikkaan liittyvän kerhotoiminnan määrä perusopetuksessa
Tavoitetaso 1: Opetuskäytössä on vähintään yksi robotti 50 peruskoululaista
kohden syksyllä 2020
Tavoitetaso 2: Robotiikkaan liittyvää kerhotoimintaa on 10 koulussa (vuonna
2019 on 5 koulussa)
Esa Kohtamäki
Robotteja on hankittu lisää 40 kappaletta, ja hankinnat jatkuvat lukuvuonna
2020-2021. Suhdelukutavoite toteutuu ja ylittynee. Poikkeusolojen vuoksi ker-

hotoimintaa kehitetään pääsääntöisesti syksyllä 2020. Suunnitelmat ovat pitkällä, ja kerhotoiminta kytkeytyy osittain robotiikkakilpailuihin, joita toteutetaan
esimerkiksi yhdessä SAMK:in kanssa. Robotiikkaopetuksen suunnitelma on
työn alla ja henkilökunnan koulutuksia on toteutettu ja toteutetaan tilanteen normalisoiduttua lukuvuonna 2020-2021.

Toimialajohtajan selvitys poikkihallinnollisten ohjelmien toteutumisesta Sivistystoimialalla:
Kasvu- ja elinvoimaohjelman tukemiseksi sivistystoimialalla on toteutettu mm. seuraavia asioita:
·

Koulutuksen järjestäjien kesken on käyty keskusteluja siitä, miten tuemme alueellisen osaamistarpeen
toteuttamista.

·

Tieto- ja viestintätekniikan opetusta ja käyttöä on edistetty, ja on palkattu päätoiminen erityisasiantuntija
tietotekniikan ja robotiikan edistämiseksi yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja Satakuntaliiton ja alueen
yritysten kanssa.

·

On luotu uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia kaupunkilaisten kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksien
toteuttamiseksi, joilla lisätään veto- ja pitovoimaa.
Hyvinvointiohjelma
·

Hyvinvointiohjelmassa on monta eri yhtymäkohtaa sivistystoimialan kanssa. Sivistystoimiala on ollut
voimakkaasti kehittämässä mm. Palvelualueiden osallisuuden lisäämistä tai yksinäisyyden vähentämistä

·

Kansalaisopistossa on tuotettu DIGI-kursseja seniori-ikäisille ja erityisryhmille

·

Liikuntapalveluja on kehitetty kohdennetusti hanketoiminnan kautta varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja
seniori-ikäisille.

